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Nüfus: Üst üste sekiz yıldır dünyada
uluslararası koruma ihtiyacı içinde olan
en fazla kişiye ev sahipliği yapan
Türkiye’de geçici koruma ve uluslararası
koruma altında 4 milyonun üzerinde kişi
bulunmaktadır.

Yasal Çerçeve: Türkiye, mültecilerle ilgili
çalışmalarını, Yabancılar ve Uluslararası
Koruma Kanunu (2013) ve Geçici Koruma
Yönetmeliği (2014) başta olmak üzere,
kapsamlı bir yasal çerçeveye dayanarak
yürütmektedir.

İLGİ ALANINDAKİ NÜFUS (2021 sonu itibarıyla)*
Geçici koruma altındaki Suriyeliler
Uluslararası koruma başvuru ve
statü sahipleri

3,7 milyon
327.418

UNHCR, UNDP ile birlikte Bölgesel Mülteci
ve Dayanıklılık Planı’nın (3RP) eş liderliğini
yürüterek ortakların destek faaliyetlerini
koordine etmenin yanında UNSDCF Göç,
Uluslararası Koruma ve Uyum Sonuçları
Grubu’na başkanlık etmektedir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

11.803 şartlı mülteci ve geçici koruma statü
sahibi kişi
30 Eylül 2022 itibarıyla 13 ülkeye 11.803 kişinin üçüncü
ülkeye yerleştirme dosyası sunulmuştur. 5.927 kişi 12 ülkeye
yerleştirilmek üzere ülkeden ayrılmıştır. UNHCR Türkiye
üçüncü ülkeye yerleştirme çalışmalarına hız vererek 2022’nin
ilk yarısında toplam kotanın %50’sini aşacak kadar dosya
sunmuştur.

İLK ÜÇ MENŞE ÜLKE*
Geçici Koruma
Suriye Arap
Cumhuriyeti 3.737.369

Uluslararası Koruma
Irak

144.376
133.062

Irak

9.258

Afganistan

Afganistan

7.647

İran İslam
Cumhuriyeti

18.933

33 baro
UNHCR-Türkiye Barolar Birliği iş birliğinde geçici ve
uluslararası koruma kapsamındaki kişilere hukuki yardım
sağlanmasında 33 baroya destek verilmiştir.

Topluluklarla İletişim

*Kaynak: UNHCR 2021 Küresel Eğilimler Raporu ve
UNHCR Veri Arama Platformu

UNHCR, Danışma Hattı, sosyal medya platformları, Help
(Yardım internet sitesi, Hizmet Danışmanlığı ve yüz yüze
iletişim kanallarıyla farklı dillerde düzenli bilgi akışı sağlamaya
devam etmektedir.

UKRAYNALI MÜLTECİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

BENİM GÖZÜMDEN HAYAT

30 Eylül 2022 itibarıyla Türkiye’de 145.000 Ukraynalı mülteci
bulunmaktadır.
Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre 5.116 Ukraynalı mülteci
Türkiye’de uluslararası koruma başvurusunda bulunmuştur.

Statelessness (as an example)
Highlight achievements/pledges pledges achieved,
accessions within the last six months etc.

UNHCR, Ukrayna’dan gelen mülteciler için Göç İdaresi
Başkanlığına malzeme, ekipman ve başta tercüman olmak
üzere personel desteği gibi temel kaynakları sağlamıştır.
1.000 çocuğa destek: UNHCR, Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı ve UNICEF ile iş birliği içinde ikili anlaşma
çerçevesinde Ukrayna’dan gelen çocuklara ve bakıcılarına
destek sağlamaktadır.
Koordinasyon: UNHCR liderliğinde tek mülteci yaklaşımıyla
yürütülen
kuruluşlar
arası
koruma
ihtiyaçları
değerlendirmesinin son turunda Ukraynalı mülteciler de yer
almıştır. Bu çalışma sayesinde mülteci nüfusunun ihtiyaçlarının
nasıl karşılanabileceği konusunda devlet kurumları ve ilgili
kuruluşlara bilgi akışı sağlanmaktadır.

5 köyde 7-17 yaşlarındaki 270 Türk, Iraklı ve Suriyeli çocuğa 6
ay boyunca temel teknik analog fotoğrafçılık eğitimi verildi. Her
Yerde Sanat Derneği aracılığıyla UNHCR ve Sirkhane
Darkroom tarafından uygulanan “Gezici Karanlık Oda” projesi
kapsamında yürütülen atölye çalışmalarını tamamlayan
öğrenciler, Dünya Mülteci Günü münasebetiyle İstanbul’da
açılan “Benim Gözümden Hayat” sergisi için fotoğraf seçkisini
gerçekleştirdi.
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Ortaklarla İş Birliği

Öncelikli Alanlar
■ Kapsamlı Müdahale: UNHCR, geçici ve uluslararası koruma
kapsamındaki

kişilerin

■ UNHCR, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler,

sistemlere

sivil toplum kuruluşları, diğer Birleşmiş Milletler kuruluşları, özel

katılımı, çözüme erişimi ve sosyal uyumu konularında kapsamlı

sektör, uluslararası koruma ihtiyacı içindeki kişiler ve yerel

çalışmalar yürütmektedir.

toplumla ortak çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda 2022

desteklenmesi,

ulusal

■ Koruma: UNHCR, İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi
Başkanlığıyla yakın çalışmalar yürüterek uluslararası koruma
ihtiyacı

içindeki

kişilerin

yılında 14 ortakla iş birliği anlaşması imzalanmıştır.
■ Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP), Türkiye’nin

koruma

mülteci müdahalesine uluslararası destek için ana strateji,

prosedürlerine ve usuli güvencelere erişimi için savunuculuk

koordinasyon ve kaynak toplama platformudur. 2022 Türkiye

yapmaktadır.

Ülke Bölümü’nün açılışı, 11 BM kuruluşu ve 64 STK’nın katılımı

adil

ve

etkili

ulusal

■ Koruma hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi: UNHCR,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile çocuk koruma, toplumsal
cinsiyete dayalı şiddeti önleme ve müdahale faaliyetleri ve özel
ihtiyaç sahiplerine yönelik danışmanlık ve rehabilitasyon

■ Dış ilişkiler: UNHCR, Türkiye’deki yasal çerçeve, 3RP ve
Mültecilere

İlişkin

Küresel

Mutabakat

çerçevesinde

uluslararası koruma ihtiyacı içindeki kişilerin korunmasında çok

sürdürmektedir. UNHCR, hassas durumdaki uluslararası

paydaşlı bir yaklaşımla desteğini artırmaktadır. UNHCR veri

koruma başvuru ve statü sahipleriyle ilgili tespit, yönlendirme

portalında Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşları ile

ve müdahale faaliyetlerinde ortaklarını destekleyerek koruma

paydaşlardan 68 iyi uygulama yer almaktadır.

gibi

destek

odaklı

gerçekleştirilmiştir.

çalışmalarını

hizmetleri

hizmetleri

ve 1,17 milyar dolar finansman çağrısıyla 11 Şubat 2022’de

hizmetleri çerçevesinde nakit yardımı yapmaktadır.
■ Gönüllü geri dönüşler: UNHCR, Suriye’ye gönüllü geri

Vatansızlık

dönüşlerde usuli güvencelerin iyileştirilmesi için Göç İdaresi

■ Türkiye, Küresel Mülteci Forumu’nda 1961 Sözleşmesi’ne taraf

Başkanlığı ile çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca UNHCR

olma ve 5 yıl içinde uygulamasına geçme taahhüdünde

tarafından gözlemlenen mülakatların %90’ından fazlasının

bulunmuştur. UNHCR ve Göç İdaresi Başkanlığı, 2020’de

yapıldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde İl Göç İdaresi

ulusal sistemde vatansızlık konusunda ilk kılavuz materyal

Müdürlükleri ile koordinasyon içinde hareket etmektedir.

niteliğindeki vatansızlık statüsünün belirlenmesi usulleri ile ilgili

■ Uyum ve sosyal uyuma destek: Göç İdaresi Başkanlığı ve
UNHCR, uluslararası koruma ihtiyacı içindeki kişiler, ev sahibi
toplum, kanaat önderleri ve hizmet sağlayıcılar arasındaki
etkileşimi artırmak ve topluluklar arasında uyumlu ilişkiler
kurmak amacıyla Ulusal Uyum Stratejisi ve Eylem Planı
çerçevesinde uyum ve sosyal uyum faaliyetleri yürütmektedir.
Bu kapsamda muhtarlarla toplantılar, kamu görevlileriyle Biz
Bize Sohbetler etkinlikleri, çatışma çözümü ve kültürler arası
eğitimler düzenlenmektedir.
■ Geçim kaynaklarına erişim: UNHCR, ihtiyaç tespiti ile
istihdam ve beceri geliştirme kurslarına erişim sağlanması

standart çalışma usulleri geliştirmiştir.

UNHCR Türkiye Operasyonu
Personel:

Ofisler:

366 Türk personel

1 Ülke Ofisi / Ankara

54 Yabancı personel

5 Saha Ofisi: Ankara, İstanbul,
Edirne, İzmir ve Van
1 Güneydoğu Anadolu Bölge Ofisi /
Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay saha
ekipleri

konularında yetkili makamlar, belediyeler, ticaret odaları,
ortaklar ve özel sektörle iş birliklerine devam etmektedir. Geçim
kaynaklarına erişim anlamında İŞKUR ve Mesleki Yeterlilik
Kurumuna destek verilmektedir.

Finansal Tablo (Eylül 2022)
UNHCR olarak belli bir amaçla sınırlı tahsis edilmiş olan ve
olmayan katkılarından dolayı önde gelen donör devletlere
teşekkürlerimizi sunarız:

Finansman gereksinimi:

349,4 milyon dolar

Finansman
açığı
%71
247,3 M

Finanse
edilen
%29
102,1 M

Belçika | Avrupa Birliği | Danimarka | Finlandiya | Fransa |
Almanya | İrlanda | İtalya | Japonya | Hollanda | Norveç | Kore
Cumhuriyeti | İsveç | İsviçre | Birleşik Krallık | Amerika
Birleşik Devletleri
Ayrıca katkılarından dolayı özel sektöre ve şahıslara
teşekkürü bir borç biliriz.

